
 یازدهمین جلسه شورای انتشارات 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی سبزوار

 

در  41/1/4:01چهارشنبه مورخ  8-03:9جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ساعت 

و نیم  محل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پردیس با حضور اعضای شورای انتشارات  به مدت یک ساعت

 ساعت تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

جلد تیراژ و  0999کتاب مدیریت هوشمندانه کلاس دکتر شموسی غیر درسی تشخیص داده شد و با تایید  -4

 تومان( حق التشویقی به ایشان تعلق می گیرد. 41999درصد قیمت پشت جلد ) 49

، درسی یا غیر درسی بودن ن آرم دانشگاه به شورای انتشارات فرستاده می شود کتاب ابتدا برای گرفت -0

 کتب هم در شورا مشخص می شود.

جهت چاپ به تصویب شورا  "من و دنیای خواب  "کتاب دکتر شوریده یزدی و دکتر عصارزاده با عنوان  -:

 رسید

با هزینه شخصی خودشان به چاپ می  برای چاپ داده می شود و کتاب)در صورت تایید داوری آرم دانشگاه 

 رسد(

 

 کتاب آقای دکتر مهدی زارعی با عنوان تربیت بدنی عمومی جهت چاپ به تصویب شورا رسید. -1

)در صورت تایید داوری آرم دانشگاه برای چاپ داده می شود و کتاب با هزینه شخصی خودشان به چاپ می 

 رسد(

 

 ن سلول های بنیادی  جهت چاپ به تصویب شورا رسید.کتاب خانم فاطمه موحدی مطلق با عنوا -5

 

کتاب پس از تایید شورا به داوری فرستاده می شود.حداکثر زمان لازم برای دریافت جواب داوری یک  -1

 ماه است.بعد از یک ماه و دریافت نکردن جواب از جانب داوری شورای انتشارات برای کتاب تصمیم می گیرد.

 شگاه داوری می شود اجازه چاپ آرم دانشگاه را دارند.فقط کتبی که در دان-7

سال  :قوانین و امتیازات آیین نامه انتشارات فقط برای اعضای هیات علمی ، کارکنان و افرادی که حداقل  – 8

 سابقه ی همکاری با دانشگاه را داشته اند قابل اجرا می باشد.



 درسی و غیر درسیتعریف جدید برای متمایز کردن کتب درسی ، کمک  -0

 


